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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Berdasarkan permasalahan yang telah diangkat, maka diperlukan uraian 

batasan konsep penelitian guna pembahasan lebih lanjut. Adapun batasan konsep 

penelitian yang dimaksud yakni meliputi kebijakan publik, peningkatan mutu 

pendidikan, kinerja Dinas Pendidikan yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. 

A. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Van Meter dan Van Horn di teori mereka beranjak dari suatu 

argument bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi/pelaksanaan 

yang dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang dilaksanakannya. Kemudian, 

keduanya menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan 

antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang 

mempersatukan kebijakan dengan kinerja. Kedua ahli ini menegaskan bahwa 

perubahan, control, kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam 

prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut maka 

menurut mereka yang perlu dikaji dalam hubungan ini adalah hambatan-hambatan 

yang terjadi dalam suatu organisasi, dan seberapa jauhkah tingkat efektifitas 

mekanisme control yang tersedia pada setiap jenjang struktur. (Solichin Abdul 

Wahab, 2012 : 163) 

Dan atas pandangan dari Van meter dan Van Horn kemudian berusaha 

membuat tipologi kebijakan menurut : 

1. Jumlah masing-masing yang akan dihasilkan.
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2. Jangkauan atau lingkup komitmen terhadap tujuan di antara para actor atau 

pihak yang terlibat dalam proses implementasi. 

Alasan dikemukakanya hal ini bahwa proses implementasi itu akan 

dipengaruhi oleh dimensi kebijakan semacam itu. Didalam implementasi pada 

program-program public kebanyakan akan berhasil ketika perubahan yang 

dikehendaki relative sedikit. Sementara komitmen terhadap tujuan, terutama 

dari mereka yang mengoprasikan di lapangan yang relative tinggi. Hal lain 

yang dikemukakan para ahli diatas ialah jalan yang menghubungkan antara 

kebijakan dan kinerja dipisahkan oleh sejumlah variable bebas yang saling 

berkaitan atau berhubungan satu sama lain. Variable bebas yang dimaksud 

ialah : 

a. Standar ukuran dan tujuan kebijakan. 

b. Ciri-ciri karakteristik badan atau instansi pelaksana  

c. Sumber-sumber kebijakan. 

d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan 

pelaksanaan. 

e. Sikap para pelaksana. 

f. Lingkungan ekonomi, social, dan politik. (Solichin Abdul Wahab, 

2012 : 164) 

 

Sedangkan menurut teori Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn 

(1978 : 1986) untuk dapat mengimplementasikan kebijakan public secara 

sempurna diperlukan beberapa syarat tertentu, diantaranya : 
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1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana tidak akan 

menimbulkan gangguan yang serius. 

2. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan harus benar-benar tersedia. 

3. Untuk pelaksanaan program harus tersedia waktu dan sumber-sumber 

yang mencukup dan memadai. 

4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan 

kuasalitas yang handal. 

5. Hubungan kuasalitas harus bersifat langsung dan hanya sedikit mata 

rantai hubungannya. 

6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil. 

7. Tugas tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. 

8. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. 

9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. 

10. Pihak-pihak yang memiki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan 

mendapatkan kepatuhan yang sempurna. (Solichin Abdul Wahab, 2012 

: 167) 

Berbagai macam para ahli kebijakan memang dapat dipengaruhi 

oleh pandangan lama yang disebut sebagai dikhotomi (pemisahan) antara 

politik dan administrasi yang diwariskan oleh founding father ilmu 

administrasi publik, yaitu W. Wilson (Henry, 1985). Dalam melakukan 

pandangan ini kegiatan politik berkaitan dengan aktivitas untuk 

merumuskan kebijakan (policy making). Sementara itu wilayah 

administrasi berkaitan dengan tugas-tugas atau pekerjaan untuk 

mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan oleh para politisi 
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tersebut. Prinsip yang mereka pegang selama ini adalah : when politic ends 

administrative begins. (Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih 

Sulistyastuti, 2012 : 13). Yang maknanya kurang lebih berarti pekerjaan 

admisnistrasi baru akan dimulai ketika politik sudah selesai atau pekerjaan 

administrasi adalah menjalankan apa yang sudah diteta[kan oleh para 

politisi. 

 Pandangan ini mengasumsikan bahawa problem problem paling 

sulit dalam siklus kebijakan publik adalah bagaimana merumuskan 

kebijakan itu sendiri.mengapa hal ini dianggap hal yang sulit karena dari 

berbagai perumusan kebijakan tersebut dapat berbagai kepentingan yang 

saling berbenturan. Perbenturan tersebut akan menimbulkan konsekuensi 

persetujuan untuk ditetapkannya suatu kebijakan bisa lama dan bertele-

tele. Apabilan konsesus berhasil dicapai, berulah suatu kebijakan dapat 

diputuskan atau memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, jika 

tahapan agenda setting dan formulasi kebijakan telah dilampaui maka 

tahapan berikutnya yaitu implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu 

yang akan menggelindng dengan sendirinya. Karena secara logis dalam 

dokumen kebijakan yang sudah ditetapkan  tersebut secara gamblang 

sudah diatur berbagai hal yang berkaitan dengan implementasi yaitu : apa 

tujuan kebijakan, siapa lembaga atau aparatur yang bertanggungjawab 

untuk mengimplemntasikan kebijakan tersebut, berapa anggaran dan 

sumbernya untuk membiayai imolementasinya, siapa kelompok sasaran 

kebijakan tersebut, dan lain sebagainya. (Erwan Agus Purwanto dan Dyah 

Ratih Sulistyastuti, 2012 : 14) 
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 Akan tetapi asumsi yang dibangun para ahli yang mengunakan 

basis berfikir dikhotomi tersbut disayangnya sulit atau tidak selalu mulus 

lapangan. Kenyataanya perfect implementation sebagai mana dikatakan 

oleh Hogwwod and Gunn (1984 : 239-245) tidak pernah terwujud karena 

beberapa hal : (Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2015 : 

13) 

a. Ada hambata kondisi eksternal. Kegagalan implementasi bukan karena 

lemahnta kebijakan, namun bisa jadi faktor-faktor diluar organisasi 

yang menjadi penyebab utama kegagalan implementasi. Misalnya, 

terjadi krisis moneter, terjadinya bencana alam dan lain-lain. 

Terjadinya faktor eksternal tersbut sulit dikontrol oleh para policy 

maker dan implementor kebijakan. 

b. Waktu dan sumberdaya tidak tersedia secara memadai. Hambatan 

waktu dan sumberdaya merupakan sesuatu yang klasik. Implementasi 

akan gagal jika tidak tersedianya sumberdaya yang memadai. Namun 

demikian persoalannya, sumberdaya bukanlah sesuatu yang berlimpah 

sehingga kebijakan harus berkompetensi dengan kebijakan yang lain 

untuk mendapatkan kecukupan sumberdaya tersebut. Konsekuensi 

yang harus diterima kondisi ideal tercukupinya sumberdaya yang 

dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan implementasi suatu 

kebijakan tidak pernah akan terwujud. 

c. Kebijakan tidak didasarkan pada landasan pemikran (teoritis)  yang 

kuat tentang hubungan sebab akibat (kuasalitas) antara kebijakan dan 

hasil yang dicapai. Persoalan ini sangat terkait apa yang disebut 
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sebagai error type three (kesalahan tipe ketiga) : suatu kondisi dimana 

seorang policy analyst atau policy maker memecahkan masalag publik 

yang keliru dirumuskan. Kesalahan yang demikian ibarat seorang 

dokter yang memberikan resep obat untuk suatu penyakit diagnosis 

secara keliru. Akibatnya obat yang diberikan tidak akan cocok dengan 

penyakit yang diderita oleh pasien. Sehingga meskipun obat tersebut 

diminum maka penyakit pasien tidak akan sembuh. 

d. Hubungan sebab akibat antara kebijakan dan hasilnya jarang bersifat 

langsung. Seringkali terjadi suatu kebijakan akan menimbulkan 

dampak (tercapainya tujuan yang ditetapkan) dalam waktu yang lama 

atau terjadi time lag sehingga implementasi kebijakan tidak akan 

secara cepat dapat diketahui keberhasilannya. 

e. Lembaga pelaksana jarang yang bisa mandiri. Mereka sangat 

tergantung pada aktor lain. Fakta yang ada menunjukkan bahwa 

persyaratan bagi suatu implemntasi kebijakan adalah adanya dukungan 

semua sumberdaya yang dibutuhkan, baik itu sumberdaya finansial, 

teknologi, politik dan informasi maupun SDM yang berkualitas, dll. 

Repotnya, berbagai sumberdaya tersebut tersebar dalam berbagai 

lembaga atau orang-orang yang berbeda. Sehingga keberhasilan 

implementasi sangat dipengaruhi bagaimana kemampuan implementor 

untuk melakukan kondisional berbagai sumberdaya tersebut dengan 

cara melalukan pertukaran yang bersifat legal (diperolehkan oleh 

hukum). 
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f. Jarang ada kesepakatan yang bersifat umum diantara para aktor tentang 

tujuan kebijakan dan cara pencapaiannya. Implementasi kebijakan 

sangat jarang dilakukan oleh aktor atau lembaga tunggal. Berbagai 

penelitian terkini menunjukkan adanya kecenderungan dimana 

kebijakan yang dirumuskan oleh para politisi menghendaki struktur 

implementor yang bersifat pelibatan banyak aktor dan lembaga untuk 

melaksanakannya. Implikasinya berbagai aktor dan lembaga tersebut 

harus melakukan interaksi, koordinasi dan kerja sama yang baik untuk 

mengimplementasikan suatu kebijakan. Problem besarnya, karena 

suatu kebijakan merupakan hasil kompromi politik  maka tujuan dan 

sasaran sering tidak dirumuskan secara jelas. Maka akibatnya para 

implementor tersebut bisa jad memiliki interprestasi yang berbeda-

beda satu dengan yang lainnya yang bisa berujung pada kegagalan 

implementasi suatu kebijakan. 

g. Jarang ada suatu kondisi terjadinya komunikasi dan koordinasi yang 

sempurna. Koordinasi dan komunikasi merupakan dua hal yang mudah 

diucapkan akan tetapi paling sulit untuk dilakukan. Situasinya akan 

lebih sulit lagi ketika pra kondisi terwujudnya komunikasi dan 

koordinasi yang tidak ada, misalnya : persamaan presepsi tentang 

masalah yang dikomunikasikan tujuan kebijakan atau program, 

permasalahan kepentingan, sarana komunikasi yang memadai, dan 

lain-lain. (Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012 : 

16) 
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1. Konseptualisasi Implementasi Kebijakan 

Berbagai kegagalan implementasi kebijakan atau program pemerintah 

telah menimbulkan keprihatinan para ahli administrasi publik. Bentuk 

keprihatinan tersebut kemudian diwujudkan dalam wujud inisiatif untuk 

memahami bagaimana proses implementasi kebijakan  atau program 

sesungguhnya berjalan. Melalui pemahaman yang lebih tentang proses 

implementasi yang dilakukan secara akurat diharapkan akan dapat dirumuskan  

yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses implementasi yang lebih 

baik sehingga di masa-masa mendatang suatu kebijakan akan lebih memiliki 

peluang untuk berhasil dibandingkan dengan sebelumnya. 

Untuk dapat mendalami proses implementasi maka perlu dipahami 

konsep implementasi terlebih dahulu. Penggunaan istilah implementasi mulai 

muncul kepermukaan beberapa dekade lalu. Yang pertama menggunakan 

istilah tersebut adalah Harold Laswell (1956) Sebagai ilmuwan yang pertama 

kali mengembangkan studi tentang kebijakan publik, laswell menggagas suatu 

pendeketan yang ia sebut sebagai pendekatan proses (policy process 

appoarch). Menurutnya, agar ilmuwan dapat memperoleh pemahan yang baik 

maka seseungguhnya kebijakan publik tersebut harus diurai menjad beberapa 

bagian sebagai tahapan-tahapan yaitu : aggenda setting, formulasi, legitimasi, 

implementasi, evaluasi, reformulasi, dan teminasi. Dari siklus kebijakan 

tersebut terlihat secara jelas bahwa imolementasi hanyalah bagian atau salah 
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satu tahap dari proses besar bagaimana suatu kebijakan publik dirumuskan. 

(Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012 : 17) 

Sementara itu, menurut para ahli yaitu  Sabatier (1982:268) 

menyebutkan bahwa setelah mereview berbagai penelitian implementasi, ada 

enam variabel utama yang dianggap memberi konstribusi keberhasilan dan 

kegagalan implementasi. Enam variabel tersebut adalah : 

a. tujuan dan sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten. 

b. Dukungan teori yang kuat daalam merumuskan kebijakan. 

c. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan. 

d. Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin 

terjad kepatuhan para petugas dilapangan dan kelompok sasaran. 

e. Dukungan para stakeholder. 

f. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik. (Erwan Agus Purwanto dan 

Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012 : 19) 

 

2. Keterlibatan Publik dalam Impmentasi Kebijakan Publik 

Implementasi suatu kebijakan atau program tidak dilakukan hanya di 

dalam ruang yang hampa. Implementasi terjadi di dalam suatu wilayah yang 

didalamnya terdapat berbagai faktor, seperti : kondisi geografis sosial, 

ekonomi dan politik yang memiliki konstribusi penting dalam kegiatan 

impelentasi. Diantara faktor-faktor tersebut, faktor politiklah yang dianggap 

memiliki pengarug yang dominan, meskipun pada awalnya variabel politik 

dianggap penting dalam proses implementasi. Anggapan yang demikian 

memang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh paradigma dikhotomi politik 
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administrasi yang dicetuskan Wilson (1887). (Erwan Agus Purwanto dan 

Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012 : 79) 

Mengikuti pandangan dkhotomi tersebut, implementasi kebijakan 

sering hanya dilihat sebagai proses managemen. Bagaimana kebiajakan 

seringkali disederhanakan sebagai peraturan hukum yang dikelola. Gagasan 

tentang dikhotonomi politik administrasi telah ditinggalkan, sebab dalam 

kenyataanya implementasi kebijakan ternyata tidak sekedar sebagai kegiatan 

manajerial akan tetapi juga merupakan kegiatan yang bersifat politis.  

Dalam kondisi yang demikian, pihak-pihak merasa dirugikan akan 

mencoba mempengaruhi implementing egency untuk melakukan penundaan. 

Sementara itu pihak-pihak yang akan diuntungkan akan menekan agar 

implementasi segera bisa dilakukan. Tarik menarik kepentingan yang 

berujung pada penundaan terhadap implementasi dalam kasus kebijakan 

pemangsakasan subsidi BBM adalah contoh nyata adanya political bargaining 

(politik yang tawar menawar) di dalam proses implementasi. 

Tingginya kualitas politik di dalam proses implementasi terjadi karena 

implementasi melibatkan banyak stakeholder. Kiviniemi (1986) menyebutkan 

adanya non govermentasl actors yang ikut berinteraksi dalam proses 

implementasi membuat implementasi menjadi sangat dinamis. (Erwan Agus 

Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012 : 80) 

 

 

 

B. Alokasi Dana Desa  
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 UU No. 6/2014 menyebutkan bahwa dana desa merupakan salah satu 

sumber pendapatan desa yang berasal dari belanja pemerintah pusat dengan 

mengefektifkan program berbasis desa secara merata. Besaran alokasi anggaran 

yang diperuntukan langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer 

daerah secara bertahap. Perhitungan anggaran yang bersumber dari APBN 

tersebut mengaju kepada sejumlah desa dan pengelokasiannya memperhatikan 

empat variable : penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan 

geografis dalam rangka meninglatkan kesejahteraan dan pemerataan 

pembangunan desa. 

 Setelah disalurkan ke kas desa, dana desa di integrasikan dengan anggaran 

desa (RAPBDES). Dan setelah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) melalui mekanisme musyawarah desa, dokumen perencanaan 

anggaran tersebut ditetapkan menjadi APBDES melalui peraturan desa (perdes). 

UU Desa mengamanatkan agar belanja desa memperhatinkan dua hal. 

Pertama,memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pembangunan yang disepakati 

dalam musyawarah desa. Kedua, mengikuti prioritas pemerintah daerah 

kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah pusat. 

 Sementara PP No. 60/2014 tentang dana desa bersumber dari APBN yang 

kemudian diperbaharui melalui PP No. 22/2015 menjelaskan lebih rinci tentang 

peraturan dana desa. PP ini memuat sejumlah ketentuan tentang pengelolaan dana 

desa, yang meliputi penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaporan, 

pemantauan dan evaluasi. Dana desa merupakan alokasi dana dari APBN untuk 

desa dalam rangka menunaikan hak kewenangan desa sebagaimana diamanatkan 

dalam UU NO. 6/2014. Oleh karena itu, setiap tahun pemerintah menganggarkan 
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dana desa dalam APBN, yang merupakan bagian dari belanja pusat non K/L 

sebagai pos cadangan dana desa. PP dana desa juga menyatakan bahwa dana desa 

merupakan realokasi dari program kegiatan yang berbasis desa. Tetapi PP ini 

belum mengatur secararinci terkait  dengan tahapan dana desa hinggap mencapai 

10%. 

 Dalam hal penggunaan dana desa, PP No. 60/2014 menyebutkan beberapa 

prioritas belanja, yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan. Rincian 

penggunaan mengaju pada RPJMDes dan RKPdes yang sudah disusun oleh desa. 

Namun demikian, dalam ketentuan lebih lanjut, menteri keuangan mengatur suatu 

prioritas penggunaan dana desa yang ditentukan setelah berkoordinasi K/L terkait 

seperti  Bappenas, Kemendagri, kementrian desa dan kementrian teknis. 

(Muchammad Deva Khoirudin, 2017 : 37)  

Aturan mengenai prioritas penggunaan dana desa ini dituangkan dalam 

suatu pedoman umum yang dibuat oleh kementrian terkait, dalam hal ini 

kemendagri dan kemendesa, dan di integritaskan dalam rencana kerja pemerintah. 

Pembuat pedoman umum kegiatan yang di danai dana desa ini mengacu pada 

prioritas penggunaan dana desa. 

 Dalam pelaksanaan di lapangan, format pengalokasian besaran dana desa 

untuk setiap dana desa sebagaimana diatur dalam PP No. 60/2014 menai protes. 

Hal ini karena pengalokasian dana desa yang dilakukan berdasarkan empat 

indicator (jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan dan tingkat 

kesulitan geografis) dianggap menimbulkan kesenjangan pendapatan antara satu 

desa dengan desa yang lain yang berdekatan sehingga menimbulkan 
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kecemburuan. Oleh karena itu, muncul PP NO. 22 tahun 2015 yang merupakan 

revisi terbatas atas PP No. 60/2014. (Muchammad Deva Khoirudin, 2017 : 38) 

1.  Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa 

Asas merupakan nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan desa. Asas 

dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin 

dalam setiap tindakan pengelolaan keunagan desa. Asas dan prinsip tidak berguna 

apabila tidak terwujud dalam tindakan. (Muchammad Deva Khoirudin, 2017 : 33)  

Sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014, keuangan desa dikelola 

berdasarkan asas-asas yaitu :  

a. Transparan 

Terbuka  dan keterbukaan dalam arti segala dan informasi terkait 

pengelolaan keuagan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang 

berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang disembunyikan atau ditutup-tutupi dan 

dirahsiakan. Hal itu menurut kejelasan siapa, berbuat apa serta bagaimana 

melaksanakannya. 

Transparan dalam menggunakan dan pengelolaan keunagan mempunyai 

pengertian bahwa informasi keunagan diberikan secara terbuka dan jujur kepada 

masyarakat guna memberikan hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka 

dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan 

sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannta pada peraturan 

perundang-undangan. 

Dengan demikian, asas transparansi menjamin hak semua pihak untuk 

mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua 
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pihak terhadap informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Transparansi dengan 

demikian, berarti pemerintah desa pro aktif dan memberikan kemudahan bagi 

siapapun, kapan saja untuk mengakses/mendapatkan/ mengetahui informasi 

terkait pengelolaan keunagan desa. 

b. Akuntabel 

Mempunyai pengertian atau setiap tindakan kinerja pemerintah dan 

lembaga dapat mempertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak 

atau kewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan 

demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat 

dipertanggungjawabkan. Asas ini menuntut kepala desa 

mempertanggungjawabkan dan melaporkan APBDesa secara tertib, kepada 

masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai perturan 

perundang-undang. 

c. Partisipasi 

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan 

mengikutsertakan dan terlibatkan masyarakat baik langsung maupun tidak 

langsung melalu lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. 

Pengelolaan keuangan desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, 

penataausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat 

para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok 

marjinal sebagai penerima manfaat dari program atau kegiatan pembangunan 

desa. 

d. Tertib dan Dispilin Anggaran 
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Mempunyai pengertian bahwa anggran harus dilakukan secara konsisten 

dengan pencatatan atas penggunaanya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan 

di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

2. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa 

Dalam mengelola keuangan, kepala desa dibantu oleh pelaksana teknis 

pengelolaan keuangan desa (PTKD) yang dijabat oleh salah satu perangkat desa. 

Adapun sekertaris desa berkedudukan sebagai koordinator pelaksana keungan 

dana desa. Secara umum, pengelolaan keuangan desa dapat dibagi beberapa tahap: 

a. Tahapan perencanaan yaitu penyusunan rancangan anggran pendapatan 

dan belanja desa yang dilakukan oleh desa bersama BPD melalui 

mekanisme musyawarah desa. 

b. Tahap pelaksanaan yaitu suatu semua penerimaan dan pengeluaran desa 

dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui 

rekening kas desa dan pemerintah desa dlarang melakukan pungutan selain 

yang diterapkan dalam peraturan desa. 

c. Tahap penatausahaan, tahapan ini dilakukan oleh bendahara desa, 

bendahara wajib melakukan pencatatan dari semua penerimaan dan 

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 

d. Tahap pelaporan, dalam tahapan ini kades wajib melaporkan pelaksanaan 

APBDes kepada bupati atau walikota berupa laporan semester pertama 

dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa 

laporan realisasi APBDes yang disampaikan pada juli tahun berjalan. Dan 
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laporan semester ahir tahun berupa laporan realisasi APBDes yang 

disampaikan pada januari tahun berikutnya. 

e. Tahap pertanggung jawaban, dalam taahapan ini kepala desa 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) realisasi pelaksanaan 

APBDes kepada bupati atau walikota pada akhir tahun anggran, meliputi 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan. (Muchammad Deva Khoirudin, 

2017 : 39) 

f. Dalam pengelolaan dana desa bupati/walikota mempunyai kewenangan 

dalam membuat pedoman teknis kegiatan yang di danai dana desa dalam 

mengacu pada pedoman umum. Sedangkan dalam tahap pelaporan 

penggunaan dana desa, pemerintah desa wajib melaporkan realisasi 

penggunaan dana desasetiap semester kepada bupati. Apabila ada desa 

yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan akan mendapatkan 

sanksi dari bupati atau walikota sebagimana bupati dan walikota 

mempunyai kewenangan untuk menunda penyaluran dana desa kepada 

desa yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan. (Muchammad 

Deva Khoirudin, 2017 : 39) 

 Bupati kemudian melaporkan realisasi penyaliran dan konsilidasi 

penggunaan dana desa di seluruh desa yang berada dalam wilayahnya kepada 

menteri keuangan, menteri desa dan kementrian teknis serta pimpinan 

kementrian atau lembaga lain yang terkait, dan gubernur pada tahun anggaran 

berikutnya. Jika bupati terlambat atau tidak melaporkan penyaluran 

konsolidasi penggunaan dana desa, menteri dapat menunda penyaluran dana 

desa. Sedangkan evaluasi dilakukan atas perhitungan pembagian dana desa 



34 
 

untuk setiap desa oleh kabupaten maupun kota dan realisasi penggunaan dana 

desa. Bupati/walikota mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi 

administrative kepada desa apabila terdapat SILPA lebih dari 30%. Sanksinya 

berupa penundaan penyaluran dana desa tahap 1 tahun anggaran berjalan 

sebesar SILPA dana desa. Apabila pada tahun berjalan masih terdapat SILPA 

dana lebih dari 30%, bupati/walikota memberikan sanksi administrative 

kepada desa yang bersangkutan berupa pemotongan dana desa tahun anggaran 

berikutnya sebesar dana SILPA dana desa tahun anggaran berjalan. 

(Muchammad Deva Khoirudin, 2017 : 40) 

 Pada tahap pelaksanaan, bupati/walikota berwenang untuk menertibkan 

peraturan mengenai sejumlah uang dalam kas desa. Sedangkan dalam tahap 

pelaporan, bupati/walikota menerima laporan realisasi APBDes yang dalam 

praktiknya dikoordinasikan melalui camat. terakhir, dalam tahap pertanggung 

jawaban, kades menyampaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) realisasi 

pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota. Laporan realisasi dan laporan 

pertanggung jawaba reaslisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada 

bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain. 

 Menurut peraturan ini, pemerintah kabupaten/kota bertuas melaksanakan 

fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan 

dana desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjwaban, dan 

pemanfaatannya. Pemerintah kabupaten atau kota haru menyediakan 

pendamping dan fasilitasi  melalui pembentukan satuan kerja khusus 

pembinaan implementasi undang-undang desa yang ditetapkan dengan 

keputusan bupati atau walikota. 
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 Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, bupati 

menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

pembangunan dana desa dan dapat melimpahkan tugas kepada satuan kerja 

perangkat daerah (SKPD) yang berwenang. Pemerintah desa dan BPD 

melakukan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa, dibahas 

dalam musyawarah desa, diseuaikan dengan format laporan desa yang berlaku 

secara berkala. Kemudian SKPD yang berwenang melakukan penilain 

terhadap hasil pemantauan dan evaluasi. Hasil penilaian tersbut disampaikan 

kepada bupati dan menteri melalui system pelaporan sesuai dengan ketentuan 

peraturan undang-undang. (Muchammad Deva Khoirudin, 2017 : 41) 

 

 


